2/2013
2/2013

2/2013
Slovo starosty
Milí spoluobčané,
mám tentokrát poněkud usnadněnou
úlohu, protože navzdory roční době,
která láká spíše k jiným činnostem,
sešlo se do našeho zpravodaje překvapivě mnoho příspěvků.
Především bych chtěl na tomto místě
poděkovat všem, kteří vyslyšeli výzvu
a přispěli svým dílem na pomoc povodněmi zasaženým obcím. Sešla se
pomoc jak materiální v podobě úklidových prostředků a lůžkovin, tak několik
našich občanů poskytlo i pomoc finanční, kdy se sešlo celkem 3 500,Kč. Tyto peníze jsme poslali obci Kly.
Obecní zastupitelstvo také rozhodlo
o poskytnutí pomoci z obecních prostředků, a tak jsme nakoupili úklidové
prostředky, lopaty, košt’ata, ochranné
pracovní pomůcky a balenou vodu v
celkové hodnotě 10 377,- Kč. Všechny
tyto věci jsme odvezli do obce Tuhaň,
věci ze sbírky občanů jsme pak předali
obci Lužec. Mohu vám sdělit, že všude
byli za naši pomoc velmi vděční. Díky
poloze naší obce asi nikdo nepředpokládá, že jsme si takto „předplatili“
případnou solidaritu až se nám stane
něco podobného. Hlavním motivem
tak bezesporu byla nezištná snaha pomoci a tak jen malým stínem nad tím
vším může být představa, že vyhlášená sbírka přeci jen mohla mít větší
odezvu.
Ve škole a školce se učitelé i děti rozloučili se školním rokem a žáci páté
třídy se rozloučili i s naší školou. Měl
jsem možnost být této slavnostní chvíli
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přítomen a musím říci, že to pro mě
byl neobyčejný zážitek. Děti nejenže
si byly pro vysvědčení, ale poslední
školní den byl i příležitostí předat ocenění žákům za úspěch jak při sběru
papíru, ostatních surovin i za jejich
výsledky v různých soutěžích dovednostních a za práci v zájmových kroužcích. Člověka velmi mile překvapí, když
například klučina, kterého vídáte tak
leda někde venku na kole, získá cenu
za nejlepšího zdravotníka či křehká
dívčina vítězí v soutěži o nejlepšího
sběrače druhotných surovin. Všem
úspěšným gratuluji a věřím, že ostatní
najdou v jejich výsledcích inspiraci.
Přeji tedy všem paním učitelkám příjemné prázdniny, i když to může znít
škodolibě nebot’ všichni víme, jak to
u nich s tím prázdnem ve skutečnosti
je, přeji hezké prázdniny všem žáků
a těm, které už v naší škole vídat nebudeme, leda tak ráno na autobusové
zastávce, úspěšný start na novém působišti. Závěrem odstavce pak mi dovolte, abych pogratuloval všem našim
mladým občanům, kteří úspěšně dokončili studium na nejrůznějších školách od učňů přes maturanty, bakaláře,
inženýry, magistry ba i doktorandy.
Věřte že i v naší malé vesnici všechny
tyto máme. Přeji jim úspěšné další
studium či úspěšné zahájení profesní
kariery.
Ještě na chvíli u naší školy zůstaňme.
Přestavba kotelny již začala, stávající vybavení bylo demontováno, prostor kotelny se vyčistil a nyní probíhají
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stavební úpravy jako příprava pro instalaci nových kotlů. Je třeba prostor
kotelny vymalovat, vyvložkovat komíny
a upravit elektroinstalaci. Pro dodávku
a instalaci nových kotlů obec vyhlásila
výběrové řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Hodnocení
nabídek proběhlo 25.6.2013 na obecním úřadě. Hodnotily se dvě nabídky.
Vzhledem k tomu, že jeden uchazeč
ve své nabídce nerespektoval předložený návrh smlouvy tak, jak byl předložen v zadávací dokumentaci, byly obě
nabídky neporovnatelné a výběrové řízení bylo zrušeno. Po uplynutí zákonné
lhůty bylo vyhlášeno nové výběrové řízení, kdy jsme žádost o předložení své
nabídky zaslali šesti firmám, a termín
pro předložení nových nabídek je 22.
červenec, kdy také zasedne výběrová
komise pro hodnocení těchto nabídek.
Doufám, že nyní proběhne vše již bez
problémů a že bude vybrán dodavatel,
který by měl zakázku výměny a instalace kotlů dokončit do 25. srpna.
V nedávné době také pracovnice obecního úřadu dokončily důkladnou inventarizaci hřbitova včetně zanesení
potřebných údajů do počítačového
programu, kde jsou kromě všech potřebných evidenčních údajů i fotografie
každého hrobu. To není jen pro oživení
nudných formulářů, ale ze zkušenosti
je to velmi šikovná pomůcka, která
usnadní identifikaci hrobu při jednáních
s majiteli hrobových míst zde na úřadě
při vybírání poplatků a podobně. Je
za tím časově náročná práce, nicméně
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat
na email o.nebuzely@tiscali.cz,
faxem na číslo 315 694 028,
nebo dodat osobně na OÚ Nebužely.
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jde pouze o prví krok rozsáhlé činnosti,
nebot’ letos končí dosavadní smlouvy
o pronájmu hrobových míst a budou
se uzavírat nové, bude se přitom dávat
do pořádku plnění závazků jako platby
za pronájem, platby za údržbu atd. Zamýšlíme se také nad možnostmi úprav
na hřbitově, kde kromě běžné údržby
by bylo vhodné zřídit např. kolumbarium, rozptylovou loučku, řešit velmi
neutěšený stav tamního „WC“ a v neposlední řadě také stav lipové aleje,
která jako vše živé dožívá, její údržba
je náročná a v současné její podobě
je již prakticky nemožné jakýmkoliv

výchovným řezem její stav zlepšit. Budeme proto sledovat i možnost, kdy v
rámci vyhlášených dotačních titulů v
Operačním programu Životní prostředí
se nabízí i podpora pro regeneraci
stromořadí například na hřbitovech.
Na závěr bych rád připomněl, že nás
v září čeká oslava 130 let trvání naší
základní školy a že základní škola i
obecní samospráva připravuje pro tuto
příležitost vše, co k takové oslavě patří.
Bližší program se samozřejmě včas
dozvíte, v této souvislosti bych chtěl
vyzvat všechny pamětníky, kteří by byli
ochotni se se svými vzpomínkami vzta-

hujícími se k naší škole podělit a to jak
písemně tak ústním sdělením, at’ se
obrátí na paní ředitelku nebo k nám na
úřad.
A ještě jednou na závěr, všimli jste si,
že podoba tohoto čísla zpravodaje je
poněkud jiná, než jste zvyklí. Hledáme
novou grafickou podobu zpravodaje
i způsob jeho přípravy a zpracování.
Toto je jeden z pokusů, čekáme na
Vaši odezvu i případné náměty.

Jan Čermák

Zasedání zastupitelstva
Nastala sedmá hodina a poradní
místnost se zpola zaplnila příchozími.
Po třech měsících se opět koná veřejnosti přístupné zasedání obecního
zastupitelstva, kdo chce, může si přijít poslechnout, co nového se chystá.
Jelikož zasedání se pořádá po dlouhé
době, na pořadu dne je nebývale bohatý počet jednacích bodů. Výměna
kotlů v naší škole je jedním z nich.
Byla vypsána veřejná zakázka v hodnotě cca 480 tisíc korun včetně DPH,
za tuto cenu by se mělo pořídit nové
srdce vytápění této důležité veřejné budovy. Hodnocení nabídek oslovených
firem bude obálkovou metodou prováděno komisí, která byla právě stanovena. Do komise se může kdokoli z
přítomných dle vlastní vůle také připojit, vyzývá starosta. Projekt zateplení střechy obecního úřadu je další na
řadě. Ozývá se odpor členů zastupitelstva: Zase další projekt do šuplíku?
Co nás to bude stát tentokrát? Patnáct tisíc? A k čemu to, utrácet peníze z veřejného rozpočtu za vypracování projektů, které se ani možná nebudou realizovat? Pan starosta trpělivě vysvětluje: V tomto státě je situNebuželský zpravodaj 2/2013
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ace s dotacemi velmi nejistá, nikdy předem nevíte jaké dotace budou tento
rok k mání. Většinou si na poslední
chvíli ministerstvo uvědomí, že nevyčerpá dostatek dotací z EU a vyhlásí,
že do jednoho měsíce mají obce čas
na zaslání žádostí na dotace k tomu a
tomu účelu. Žádost o dotace však musí
být podpořená vypracovaným projektem, takzvaným pasportem, ten se ale
nedá vypracovat jen tak za čtrnáct dní.
Proto musí mít starosta v šuplíku vypracovány nějaké projekty do zálohy a
pak jen sáhne a má. Obce, které takto
jednají mohou získat vybavení nebo
stavby, které by si jinak nemohly dovolit. Betonové hřiště u sokolovny, toalety v sokolovně, zrekonstruovaný křížek, to je jen pár příkladů zisků z dotací, většinou za desetinu ceny. Zastupitelům se stále nelíbí to, že bychom
měli platit projekty do šuplíku podle
toho, co se proslýchá, že by mohlo
být podporováno dotací v příštím roce.
Místo toho se shodují, že na dalším
zasedání stanoví strategický plán rozvoje a určí, které projekty do šuplíku
by byly pro Nebužely přínosné. Rekonstrukce kostelní zdi je jeden z dalších
II.

jednacích bodů. Práce na chráněné
památce, jakým nebuželský katolický
kostel je, není jednoduchá věc. Stavební práce se musí provádět starými
metodami s použitím dobových materiálů, vše pod přísným dohledem památkářů. Proto se investice mohou vyšplhat až do výše sedm set tisíc korun.
Investorem nebude obec Nebužely, ale
naše farnost, obec však přispěje devadesáti tisíci korunami. Diskuze se rozdmýchala nad tématem rozšíření kamerového systému. Pan starosta reaguje na opakované výzvy nejmenovaných obyvatel první bytovky, kteří se
necítí v noci bezpečni a pokládají za
vhodné, umístit v obci kameru, která
by sledovala parkoviště před první bytovkou. Radní nedoporučují rozšíření
kamerového systému, nebot’ nová kamera by nebyla se stávajícím systémem kompatibilní a vyžadovalo by to
celkovou výměnu. Navíc, není spravedlivé, že obec by nechávala hlídat
soukromý majetek jen některých obyvatel za použití financí patřící všem
obyvatelům Nebužel. Přehled o stavu
a pronájmu obecních bytů a schválení domovního řádu probíhá hladce a
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat
na email o.nebuzely@tiscali.cz,
faxem na číslo 315 694 028,
nebo dodat osobně na OÚ Nebužely.
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rychle. Sekání trávy v obci bylo zorganizováno do zón zelené, oranžové a
červené barvy s přiřazením přednostní
péče, standardní péče a příležitostné
péče o trávník. Toto opatření umožňuje
soutředit pozornost na údržbu trávníků
v lokalitách, kde je toho především zapotřebí, například kolem školky, školy,
sokolovny a středu obce. Využití hasičárny je předmětem takzvaného obecního záměru. Nikdo neví, co kloudného s ní provést, prostory jsou to
velké, se skvělými velkými vraty. Záměr obce je, pronajmout je pro garážování a opravy zemědělské techniky.
Nicméně ted’ dostáváme echo, že se
nám tu vynořila ještě další zajímavá alternativa. Někdo by tam rád zřídil mateřské centrum, kde by byla místnost
na pokec pro maminky, a veliká herna
pro děti, tam by se mohly maminky se
svými ratolestmi scházet a společně
trávit plodné chvíle zapředeni do filozofických debat. Ona neznámá iniciativa
vynořivší se ze stojatých vod naší vesnice již dokonce připravuje podklady
a nezdráhala by se ani investovat jakýsi peníz do vznikajícího projektu. A
nyní sněmovním sálem zní hlučná debata o tom, že sněmovní místnost, ve
které se právě nacházíme, byla právě
k tomuto účelu již dávno připravena
na výzvy občanů volajících po možnosti veřejné setkávárny, knihovna musela ustoupit a smrsknout se do vedlejšího pokoje a za celou existenci této

sněmovní místnosti sem nevstoupila ni
jedna maminka s dítětem. A to prosím
má kdokoli právo při- jít si sem jak se
mu zlíbí. A co když my jako obec přijmeme takový záměr a zasadíme se
o vznik a podporu mateřského centra,
zní další argument v diskuzi, a onen
subjekt se dostane do finančních potíží, zastaví projekt a bude požadovat
náhradu, protože investoval do hasičárny, zazdil vrata, přehradil místnosti?
Co my potom s hasičárnou bez vrat
a vnitřkem jako králíkárna? Taková rizika tu ovšem jsou, mírní debatu pan
starosta, nicméně musíme dát každému návrhu šanci na prosazení, odložíme proto schválení smlouvy o pronájmu hasičárny zemědělcům a uvidíme s čím příjdou. Pomoc při záplavách a dobročinná sbírka je reakcí naší
obce na nedávné smutné události. Obcím Kly a Tuhaň jsme poskytli materiální pomoc v hodnotě 10 a 10 tisíc v podobě košt’at, lopat, smetáků,
rukavic, čistící chemie, reagovali jsme
tak na jejich volání o pomoc, které rozeslali obcím v okolí. Občané dosud
darovali 2500kč, sbírka je stále otevřená a občanům, kteří přis- pěli, děkujeme. Po schválení rozpočtu obce,
která minulý rok hospodařila s vyrovnaným rozpočtem a na účtu obce má
něco kolem sedmi set tisíc, je dán prostor k veřejné diskuzi. Slovo si berou
občané působící v našem fotbalovém
klubu. Rozhořčeně se ptají, proč roční

podpora fotbalového klubu činí pouhých 15000kč, tedy proč dostávají stejnou částku jako například sdružení Sokolu v Nebuželích, kterých je o hodně
méně a téměř žádnou aktivitu prý nevyvíjejí. Naopak to fotbalisté reprezentují
vlajku nebužel při každém fotbalovém
zápase, který sehrají. Když tu skončí
fotbal, tak to tu chcípne. Pan starosta
mírní rozvášněné emoce a vyzývá oficiální zástupce fotbalového klubu, at’
zpracují roční náklady na provoz a zažádají o výši dotací, která se jim zdá
adekvátní. O všem se dá jednat. Letní
noc se snáší na kraj, padla dvaadvacátá hodina a zasedání je ukončeno.
Členové zastupitelstva i desítka občanů tvořících veřejnost, která se přišla podívat na veřejné zasedání se pomalu rozchází do svých domovů. Proč
lidé obětovali osobní volný čas a rozhodli se dnes přijít? Jsou zvědaví, co
se v Nebuželích děje? Chtějí se podílet
na správě místa, kde je jejich domov?
Hledají zábavu ve vyhraněných debatách, kde bonmoty střídají nadávky?
Jsou rádi, že v této obci ještě panuje
pocit pospolitosti a veřejného blaha?
Kdo ví? Určitě však nebyli zklamáni.
Tento článek vyjadřuje osobní stanovisko autora a není oficiálním vyjádřením obecního úřadu Nebužely.

Tomáš Janda

Sekáč roku
Sobotní počasí vypadá přívětivě,
doufejme, že vydrží. Sjíždíme pod stíny
stromů z Nebužel na Kroužek. Již vidíme korunu košatého stromu na křižovatce pod kterou se v chladivém
stínu tísní desítka postav. Dle doporučení parkujeme auto u mlýna v lesíku a připojujeme se k sekáčům. KoNebuželský zpravodaj 2/2013
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lem projíždějící motorkáři a cyklisté si
mohou krky vykroutit, co se to tu děje?
Poud by měli zrak ostříží, možná by
postřehli nápis SEKÁČ ROKU 2013,
skvící se na odznacích připnutých ke
košilím těch cizonců, postávajících ve
stínu vzrostlého sromu. Lidé popíjejí pivečko, zajídají koláčky a hojně debaIII.

tují. Organizátoři jsou trochu na rozpacích, není tu mnoho lidí, proč jich
tu není více? Nu což, zahajme seč.
Nejdříve prověří kvaliu čepelí ženy a
poté muži. Body se udělí podle věku
sekáče, času kosení a kvality pokoseného golfového trávníčku. První závodnice již se svou kosou hodnotí pohlePříspěvky do zpravodaje můžete zasílat
na email o.nebuzely@tiscali.cz,
faxem na číslo 315 694 028,
nebo dodat osobně na OÚ Nebužely.
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dem pruh trávy, který jim byl vyhrazen k závodu. První rozmachy a žne
se. Někteří zvolili rozmáchlá gesta a
jediným mocnym zaběrem podetínají
celé džungle trávy, jiní stéblo po stéble
s minimalním nárokem na sílu spoléhají na ostrý břit. Vítězem se stává,
jako každý rok, pan Klouček. Vybaven zahnutým kosištěm z oceli, slaměným kloboukem a léty praxe, pročísne bujný porost takovou rychlostí a
kvalitou střihu, že v tu ránu skví se
na slunci trávník anglický dva couly
vysoký a stébélka posekaných stvolů
vyrovnána jsou po stranách, připra-

vena k sušení. Všichni uznale bručí.
To nemá konkurenci. Účastníci již svlažují hrdla nealkoholickým pivem uchýleni do chladivé náruče stínu stromu.
Mezi ženami byla nejlepší paní Blümelová. Ta má ovšem obrovskou praxi,
vždyt’ se stará o seč nedozírných
obecních plání, to by bylo, aby nebyla
nejlepší. Sešlost se na pozvání majitelů mlýna přesouvá do mlýnice, kde
se pořádá prohlídka a dobré pohoštění. Kolem páté se společenstvo rozchází k domovům. Nemnoho obyvatel Nebužel vědělo o konání této akce.
Těm, kteří ještě nejsou přihlášeni k od-

Obrázek 1: A je odstartováno

běru informací z obecního úřadu pomocí SMS tuto službu vřele doporučuji.
Každé hlášení rozhlasu vám po registraci bude doručeno jako SMS zpráva
na váš mobil, či pevnou linku. Stačí si
telefonní číslo zaregistrovat na webových sránkách obce, nebo dojít či zavolat přímo na obecní úřad. V Nebuželích to žije, jen je potřeba sledovat dění
v informačních kanálech.
Tento článek vyjadřuje osobní stanovisko autora a není oficiálním vyjádřením obecního úřadu Nebužely.

Tomáš Janda

Obrázek 2: Souboj titánů

Dětský den
Konečně je to tady! Dlouho očekávaný, nesčetněkrát odkládaný dětský
den nám nastal. Pocasí s pochopením
ukazuje svou mírnou tvář a na upraveném trávníku u sokolovny se scházejí první organizátoři. Vypadá to, že
polovina z nich snad na tuto vrcholnou
společenskou událost zapomněla. Odměna dětem v podobě balíčků s překvapením stejně jako drobný matriál
pro přípravu jednotlivých stanovišt’ je
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již na místě. Hlavní organizátorka se
pravděpodobně někde zdržela a zatím nedorazila. Myslivci, kteří měli vést
střelecký happening, nebyli zpraveni o
posunutém termínu dětského dne a tak
se střílet nebude. Chybí i žíněnka na
stanoviště s kotouly. Á právě je nesena
ze školní tělocvičny. Obrázky jsou rozvěšovány na sloupky, vypadá to, že už
se pořadatelé vzpamatovali z prvotních
rozpaků a pustili se čile do díla. Sta-

IV.

noviště číslo deset se bude muset zrušit. Kdepak, nějaký dobrovolník již přináší flintu, kterou vyhrabal snad někde v žitě. Starosta pronáší zahajovací slovo a nadšené děti se již rozbíhají k jednotlivým úkolům. Skáčí v
pytli i na trampolíně, kopou do míče,
ohání se hokejkou, háží po kuželech,
mají strach v tunelu, rozmlouvají v indiánštině, luští pohádkové hádanky, stříhají bonbóny, metají kozelce a kdoví
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat
na email o.nebuzely@tiscali.cz,
faxem na číslo 315 694 028,
nebo dodat osobně na OÚ Nebužely.

2/2013
2/2013
co ještě. Střelba jde pomalu, nejprve
má každý tři výstřely, poté, pro nedostatek času, již jen dva a nakonec jeden. Tou dobou již bujní oři vesele vrtí
žíňovými ocasy obtěžkáni dětmi a rejdí
v trávě mezi pobíhajícími svátečníky s
balíčky. Oblíbenou položkou z balíčku
se stává plastová trumpetka, která,
rozeznívána malými hrdélky, zbarvuje
vzduch nad hřištěm sváteční atmosfé-

rou oslav. Zmrzlina otevírá stavidla a
teče plnou pípou. Lehká sprška letního
deště na minutku zchladí hlavy rozdováděnýh dětí marně se snaže smazat jim z tváří nadšení i obrázky kočiček. Je mixována směs na grandiózní
bubliny, ale vše končí fiaskem, bubliny
praskají, mýdlova směs nemá správnou konzistenci. Byl zakoupen příliš laciný jar, nicméně to nikoho nevyvádí

z rovnováhy a všichni si užívají letní
prazdninové pohody. Vítr rozvane troubení malých truvérů do kraje a okolní
kosi budou ještě dlouhé generace pět
o tomto dni, který se povedl.
Tento článek vyjadřuje osobní stanovisko autora a není oficiálním vyjádřením obecního úřadu Nebužely.

Tomáš Janda

Obrázek 3: Je to v pytli

Obrázek 5: Tunel plný strachu

Obrázek 4: Proč nemám šátek jen přes nos, jako správný
lupič bonbónů?

Obrázek 6: U Sokolovny to žije
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Základní škola a Mateřská škola
FINIS CORONAT OPUS – aneb
KONEC KORUNUJE DÍLO – to si může
na konci tohoto školního roku říci 18
absolventů MŠ a 4 pát’áci zdejší základní školy, se kterými jsme se slavnostním šerpováním a vydáním vysvědčení rozloučili 28. června. Smutek
z loučení a nejistota z nového neznámého se mísil s radostným očekáváním zasloužených dvou měsíců prázdnin. Čekání na ně jsme si v průběhu
června zpestřovali různými akcemi v
MŠ i ZŠ. 18. června se školka i škola
vydala na společný výlet do Zoo Liberec, kde jsme pozorovali zvířata ve
voliérách, venkovních výbězích, ale i
uvnitř v pavilonech. Dolní část zoologické zahrady si děti prohlédly při
cestě vyhlídkovým vláčkem. Školáci se

poté ještě vydali lanovkou na Ještěd.
Přestože sluníčko dost pálilo, zvládli
jsme všichni výlet bez úhony a s nadšením. 25. června proběhla slavnost
pro předškoláky, která se pro nepřízeň počasí přesunula do sokolovny.
Zde si pro děti „skřítek Pomocníček“
připravil skákací hrad, dětskou diskotéku a mýdlové bublinky různých velikostí. Proběhlo slavnostní pasování
na školáky, všichni dostali absolventské šerpy, knížku a přání budoucím
školákům na památku na rozloučení s
mateřskou školou. Vyvrcholením školního roku bylo opět nocování ve školce,
která se pro 16 předškoláků proměnila
ve školku pirátskou. V podvečer začala
bojová hra plná různých úkolů, hledání
mapy a ztraceného pokladu. Když se

Obrázek 7: Stužkování
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setmělo, rozběhly se odvážné děti na
stezku odvahy. Za splnění úkolů čekala
děti sladká odměna a pak už jen umýt,
vyčistit zoubky a hurá do postýlek.
I když si ted’ děti užívají prázdniny,
škola i školka už žije přípravami na
nový školní rok. Probíhá rekonstrukce
kotelny, výměna oplocení a opravy interiérů ZŠ i MŠ. Chystáme se totiž
nejen na první školní den, ale i na zářijové oslavy 130. výročí založení zdejší
školy.
Přejeme dětem i dospělým krásné
prázdniny a pohodovou dovolenou.

Ing. Lenka Zárybnická,
Ivana Binderová

Obrázek 8: Bublinování

VI.
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Obrázek 9: Tak a ted’ už jen ty prázdniny

Obrázek 12: Vysoko na Ještědu

Obrázek 10: V ZOO

Obrázek 13: U koní v Liberci

Obrázek 11: Sbohem obecná školo Nebužely

Obrázek 14: Bílí tygři
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Obrázek 15: Vláčkem v ZOO

Obrázek 18: Neohrožení bukanýři

Obrázek 16: Dva frajeři ve vláčku

Obrázek 19: Hody

Obrázek 17: Piráti s pokladem

Obrázek 20: Bratři v čepicích
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Obrázek 21: Grilovačka před školkou

Stará garda Nebužely
Aleš, Miler Josef, Novák Jiří, Podráský
Jiří, Podráský Václav, Slepička Daniel,
Veselý Jaroslav
Ihned po příjezdu do Cítova jsme
dostali ledovou sprchu v podobě věkového průměru hráčů ostatních mužstev, tj. TJ Sokol Cítov, FK Sigma Citov a TJ Sokol Bříza. Ani náznakem se
nejednalo o starou gardu, tu na memoriálu zastupovaly pouze Nebužely.
Jmenované týmy dorazily se svými „A“
mužstvy.

Obrázek 22: Druhé místo

Dne 22. 6. 2013 „Stará garda Nebužely“, což jsou fotbalisté reprezentující obec Nebužely ve věku 35ti let a
starší, přijala pozvání na Memoriál Vladimíra Švába v Cítově.
Starou gardu reprezentovali –
Bláha Jiří, Branse Libor, Havlík Jaroslav, Chodúr Milan, Karabáček Jiří,
Kinzl Petr, Kinzl Stanislav, Kratochvíl
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Nic z toho nás však do kolen nedostalo, ale naopak nabudilo. O tom
svědčí i výsledek prvního zápasu mezi
„Starou gardou Nebužely“ a TJ Sokol Cítov 5:2 (4:0). Třemi góly se na
tomto výsledku podílel Veselý Jaroslav
a dvěma góly Podráský Jiří.
Netrpělivě jsme očekávali vítěze
druhého zápasu mezi FK Sigma Citov
a TJ Sokol Bříza, který skončil za stavu
1:4.
Finálový zápas spíše připomínal
boj otců se svými syny. „Stará garda
Nebužely“ však do tohoto utkání nastoupila s jasným cílem svého soupeře porazit. Byt’ se vše začalo vyvíjet

IX.

ve prospěch našeho týmu, došly nám
síly a do šaten jsme v poločase šli s
prohrou 0:1. V druhém poločase jsme
po druhém inkasovaném gólu už věděli, že na první místo nedosáhneme a
náš tým v konečném výsledku podlehl
TJ Sokolu Bříza 5:1. Jedinou branku
za náš tým v tomto zápase střelil Podráský Jiří.
Memoriál Vladimíra Švába tedy
skončil pro týmy v tomto pořadí:
1. TJ Sokol Bříza
2. Stará garda Nebužely
3. TJ Sokol Cítov
4. FK Sigma Citov
Přes prohru jsme však hrdí na to, že
jsme plnohodnotně reprezentovali naši
obec, které tímto děkujeme za finanční
dar v podobě proplacení startovného
ve výši 1.500,– Kč a zapůjčení obecních fotbalových dresů. Nemalý dík
patří také fanouškům, kteří nás na této
akci po celý den neúnavně podporovali. Závěrem bych chtěl pochválit
organizaci a pohostinnost pořádající
obce Cítov.

Daniel Slepička
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Obrázek 23: Spokojení výletníci

Poutní a poznávací zájezd na Velehrad a do
Kroměříže
Ku příležitosti 1150 let příchodu
Cyrila a Metoděje na Moravu organizoval Obecní a Farní úřad v Nebuželích 25. – 26. května poutní a poznávací zájezd. Samotná organizace nebyla vůbec jednoduchá, přesto nejen
Nebuželští zájemci, ale i lidé z okolních obcí 25. května v 6 hodin ráno
vyjeli. Po celou dobu nás doprovázel
déšt’, ale také velmi příjemný pán řidič z ČSAD – Mělník, pan Svoboda.
V dopoledních hodinách jsme dorazili
na Velehrad, déšt’ rázem ustal, a dokonce na nás začalo vykukovat sluníčko. Ve velehradské bazilice jsme si
všichni vyslechli odborný výklad o příNebuželský zpravodaj 2/2013
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chodu Cyrila a Metoděje na Moravu a o
významu a působení věrozvěstů. Nejvýznamnější poutní místo v ČR každého jistě nadchlo svou překrásnou architekturou a výzdobou, ale také jeho
samotným okolím. Po prohlídce baziliky nás velmi mile přivítali v poutním
domě Stojanov, kde jsme byli všichni
ubytováni ve dvoulůžkových pokojích.
Pohostili nás velmi chutným obědem a
na stole nechyběla ani domácí bublanina. Po kratším odpočinku jsme vyrazili i s průvodci do Kroměříže. Ti
nás během cesty seznámili s historií Velehradu a také samotné Kroměříže. Co nás čekalo v Kroměříži? Jen
X.

samá obdivuhodná krása, půvabná architektura náměstí, ale i čistota okolních ulic. Navštívili jsme tři krásné kostely s odbornými výklady. V podvečer
jsme ještě navštívili francouzskou zahradu, která patří ke skvostům Kroměříže. Po večeři ve stojanově mohli
zájemci v tamní kapli navštívit májovou pobožnost, anebo si jít prohlédnout velehradské okolí. Po desáté hodině večerní jsme ulehli do postelí a
ráno nás nemohly vzbudit ani velehradské zvony, tak se nám dobře spalo. Po
snídani jsme vyrazili navštívit další jihomoravské městečko – Korýčany. Na
malebném náměstíčku se nám dostalo
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat
na email o.nebuzely@tiscali.cz,
faxem na číslo 315 694 028,
nebo dodat osobně na OÚ Nebužely.
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vřelého uvítání od švagrové pana faráře L. Paseky. Navštívili jsme ve zdejším kostelíku mši svatou a dostali možnost zakoupit dárečky a upomínkové
předměty pro naše nejbližší. Po mši
nás čekalo bohaté občerstvení doplněné moravskými písněmi a také slivovicí. Vstřícnost, srdečnost a ochota
tamních věřících byla obdivuhodná a
nikomu z nás se ani nechtělo odjet. Po

osvěžení na těle i duchu jsme se vydali
na další pout’ do Zelené Hory u Žd’áru
nad Sázavou. Zelená Hora je nádherný
objekt, který postavil ke cti sv. Jana Nepomuckého Jan Blažej Santini-Aichel.
Toto poutní místo uchvátí každého návštěvníka, tedy i nás.
Účastníci zájezdu se k sobě chovali velmi příjemně, tolerantně a srdečně, za což jim patří pochvala. Vě-

říme, že tento zájezd splnil veškerá
očekávání a těšíme se na jeho možné
pokračování.
Tímto otevřeným dopisem chceme
poděkovat Obecnímu a Farnímu úřadu
v Nebuželích za jeho uskutečnění.

Vděční poutníci

Recepty
Jahodové řezy
Potřebné přísady:
Korpus: 5 vajec, 80 g cukru moučka, 80 g polohrubé mouky
Krém: 400 g mačkaných jahod, 250 g vaničkového tvarohu
(20%), 200 g zakysané smetany, 4 polévkové lžíce cukru
moučka, 6 želatinových plátků, čokoládová poleva na ozdobu.
Postup přípravy:
Vejce vyšleháme s cukrem do husté pěny, vmícháme prosátou mouku, těsto natřeme na plech 30 x 40 cm s pečícím
papírem a upečeme na 180°C. Mačkané jahody smícháme
s tvarohem, zakysanou smetanou a cukrem, vlijeme rozpuštěnou želatinu dle návodu na sáčku. Natřeme na vychladlý korpus, ozdobíme čokoládou (můžeme nakrájet na
proužky a skládat jako štafetky). Necháme v ledničce do
druhého dne proležet.
Rybízový koláč
Potřebné přísady:
20 dkg másla, 35 dkg hladké mouky, 150 g cukru, 5 žloutků,
zpracovat jako linecké těsto
Navrch: 5 bílků, 25 dkg moučkového cukru, rybíz
Postup přípravy:
Těsto dáme upéct do trouby na 200°C a rychle ušleháme z
5 bílků a 25 dkg cukru moučky sníh. Do sněhu vmícháme
rybíz, natřeme na nedopečené těsto, ztlumíme troubu na
150°C a pečeme ještě 15-20 minut.
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Kuřecí rarášci
Potřebné přísady:
600g kuřecích prsou nebo kuřecích stehenních řízků,
sůl,mletý bílý pepř,1-2 vejce, 1 lžička sojové omáčky, 50
ml piva, 2 lžičky hořčice, 1 lžíce solamylu, olej na smažení,
trocha strouhanky na zahuštění těstíčka
Postup přípravy:
Kuřecí maso omyjeme a nakrájíme na větší kostky, osolíme a opepříme. V misce rozšleháme vejce a přimícháme
ostatní suroviny. Kousky masa vložíme do připraveného
těstíčka, obalíme a necháme 1-2 hodiny odležet. Na pánvi
rozehřejeme olej a obalené maso v něm osmažíme do zlatova.
Krůtí prsa v jogurtu
Potřebné přísady:
150 g krůtích prsou, 60 g bílého jogurtu, 1 malá lžička
hořčice nebo rozetřený stroužek česneku, směs středomořských bylinek (oregano, bazalka, rozmarýn, tymián apod.)
Postup přípravy:
Smícháme jogurt s hořčicí nebo česnekem a bylinkami.
Maso nakrájíme na plátky a naklepeme, obalíme v této
jogurtové marinádě a dáme alespoň na hodinku odležet
(může být i přes noc v ledničce). Naložené maso pečeme
na teflonové pánvi nebo na grilu, výborné je i pečené v
troubě.
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Připravované akce
Během prázdnin se budou konat následující akce:

27.7.2013
10.8.2013
31.8.2013

21.9.2013

Turnaj v malé kopané na místním hřišti
Fotbalový turnaj mužů na místním hřišti
Fotbalový zápas Stará garda Nebužely – Cítov – na hřišti
Rozloučení s prázdninami (disco pro děti) - na hřišti u sokolovny
Večerní pout’ová zábava - na hřišti u sokolovny
Oslava 130 let výročí školy

Zasedání Obecního zastupitelstva se plánuje na 8.8.2013, bližší informace najdete vyvěšeny na informační tabuli.

Úřední hodiny na OÚ v době dovolených jsou pondělí a středa v obvyklých hodinách.

Otevírací doba místního obchodu je:
Po-Pá 6-12 15-17
So
7-10

Otevírací doba zmrzliny je napsána na ceduli u sokolovny

Jste rádi informování o dění v obci, avšak nikdy pořádně neslyšíte huhlání obecního rozhlasu? Nebo se vracíte z práce
pozdě a vždy zprávy propásnete? Existuje řešení:
Odběr informací Obecního Úřadu pomocí SMS přímo do Vašeho mobilního telefonu, černé na bílém. A jak si to
zasloužit? Služba je zdarma a má na ni právo každý občan Nebužel. Stačí jen zajít, nebo zavolat, na obecní úřad a sdělit
jim telefonní číslo. Nebo napsat email na o.nebuzely@tiscali.cz a uvést v emailu vaše telefonní číslo s požadavkem o
zasílání SMS zpráv.

Pokud cítíte, že by si vaši spoluobčané rádi o něčem přečetli, nebo byste naopak něco rádi sdělili formou článku,
reportáže, rozhovoru, historické eseje, fotografií, neváhejte zaslat Váš článek emailem na adresu o.nebužely@tiscali.cz,
nebo navštivte s článkem obecní úřad. Budete vítáni. Pokud byste rádi ve zpravodaji inzerovali, zašlete svůj inzerát
emailem, zavolejte, nebo navštivte obecní úřad, možnost inzerce platí i pro živnostníky a firmy.

Složení redakční rady:
Janda, Čermák, Kloučková, Zárybnická
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